Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
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14-06-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
8. Rondvraag
Burgemeester:
- Wegafsluiting bij muziekfestival: de bussen zijn toch toegestaan om er stapvoets door
heen te gaan. Overigens zijn er uit het dorp veel klachten over deze maatregel geuit. Er
gaat binnenkort contact gezocht worden met de regiodirecteur (Lydia Glasbergen).
Voor volgend jaar moeten er tijdig en goede afspraken worden gemaakt.
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2022.0034, fietsenhok en buitenunit, Langestreek 8
Advies:



de vergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
De warmtepomp kon niet inpandig. Daarom wordt de oorspronkelijke vergunning
aangepast.
Naar aanleiding van dit punt is ook gesproken over duurzaamheidsmaatregelen in
overtuinen, zoals zonnepanelen. Die mogen alleen op daken, als die vanaf de
openbare weg niet zichtbaar zijn. Verzocht wordt om dit punt mee te nemen in de
inspiratiegids. Dat geldt ook voor erfafscheidingen en verhardingstypes. Het college is
dan ook wel tevreden over het advies van Hus en Hiem in deze casus.
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Meerjarenraming grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost 2022
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Advies:
Geadviseerd wordt om:

1. De Meerjarenprognose Grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost 2022 met de
daarbij behorende geactualiseerde grondexploitatiebegroting vast te stellen.
2. Conform artikel 25, tweede lid van Gemeentewet geheimhouding op de
Meerjarenprognose Grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost op te leggen.
3. De raad te informeren over de meerjarenprognose conform bijgevoegd voorstel
en raad tevens voor te stellen om de op grond van artikel 25, derde lid, van de
Gemeentewet opgelegde verplichting tot geheimhouding op de
Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 met de daarbij behorende
geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen te bekrachtigen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Een lopende, eerder vastgestelde, grondexploitatie moet van een jaarlijkse
voortgangsrapportage worden voorzien.
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Jaarverantwoording kinderopvang 2021
Advies:

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen;
2. De jaarverantwoording 2021 ter kennisgeving aan de raad aan te bieden
middels de memo.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
De burgemeester is portefeuillehouder, omdat dit vanuit het onderwijs wordt
ingestoken.
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Verwijderen Smartflower
Advies:
Geadviseerd wordt:





In te stemmen met het verwijderen van de Smartflower achter het
gemeentehuis
Installatiebedrijf Vlasma opdracht te geven de Smartflower te demonteren
De buitendienst de gedemonteerde Smartflower af te laten voeren

Besluit:

Conform advies
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Toelichting:

Naar aanleiding van:
Er moet goed gecommuniceerd worden waarom dit gaat gebeuren: De Smartflower is
kapot, repareren is niet meer mogelijk en de leverancier is niet meer in beeld.
De afvoer van het materiaal moet goed geregeld worden.
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School- en leerlingenbegeleiding Primair Onderwijs 2022-2026
Advies:

1. Instemmen met het verzoek van de schoolbesturen en de directeuren van de
scholen voor primair onderwijs op de Friese Waddeneilanden voor wat betreft
de verlenging van de verdubbeling van de rijksmiddelen voor de school - en
leerlingbegeleiding in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2026;
2. Akkoord gaan met het convenant budgetsubsidie 2022-2026 tussen de
gemeente Schiermonnikoog en Cedin;
3. Aan het voorgaande de voorwaarde verbinden dat de gemeentebesturen van
de andere drie Friese Waddeneilanden overeenkomstig besluiten;
4. De uitvoeringsregeling subsidie schoolbegeleiding Primair Onderwijs gemeente
Schiermonnikoog 2022 vaststellen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om een voortzetting van het huidige convenant.
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Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026
Advies:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Reactienota Uitvoeringsprogramma 2021 2026
2. Met inachtneming van de reactie-/aandachtspunten Bereikbaarheid,
Kleinschalig historisch medegebruik, Energieopwekking en Beleidskader
Natuur, in te stemmen met het definitieve concept Uitvoeringsprogramma 2021
– 2026
3. Michiel Uitdehaag als lid van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied namens
de GRmandaat te verlenen in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2021
– 2026 namens de gezamenlijke Waddeneilanden tijdens de Toogdag op 20
juni a.s.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Op 20 juni 2022 is de toogdag voor de Wadden. Daar zou het Uitvoeringsprogramma
(UP) ondertekend worden, maar er zijn complicaties in verband met de financiering en
het beleidskader Natuur. Minister Harbers gaat nu niet tekenen. De gezamenlijke
Waddeneilanden betreuren dit zeer, waaronder ook Schiermonnikoog. De
gebiedsagenda 2050 is vastgesteld en het UP moet daar verdere invulling aan geven.
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Het is dan te betreuren dat de noodzakelijke financiering er nu niet komt. Zeker omdat
dit zo kort van tevoren als “niet rijp voor besluitvorming” is aangemerkt.
De ondertekening van het UP loopt nu vertraging op, maar we moeten ons Eilander
uitvoeringsprogramma niet loskoppelen van het UP, ook omdat we dan het risico lopen
dat onze aanvraag van de Regiodeal wordt afgewezen. Hoe spijtig ook, we willen er
naar streven dat in december 2022 het UP alsnog wordt ondertekend.
Tegen die achtergrond stemt het college nu wel in met de punten 1 en 2 van het
collegeadvies. Dat geldt ook voor punt 3. Hoewel het mandaat aan burgemeester
Uitdehaag voor de ondertekening voor 20 juni 2022 niet meer actueel is, is het principe
van de mandatering voor het college akkoord. Het college stemt hiermee dan ook in.
Het college hecht er aan dat wij, van onze kant, op de ingeslagen weg verder gaan.
Het college wil zich committeren aan het UP en wil ondertussen verder met de
Regiodeal. Daarom wordt overeenkomstig het voorgesteld advies besloten.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- “Derde pinksteren” is prima verlopen. De haan is gezond en wel uit de mand
gekomen. Ook de voorzitter van Kallemooi was tevreden.
- Opvang vluchtelingen verloopt niet zonder slag of stoot. COA is erg bureaucratisch.
Cijfers kloppen niet.
- Diverse overleggen gehouden met het onderwijsveld, waaronder de directeur van Yn
de Mande. Er worden binnenkort gesprekken gevoerd over de inhoudelijke invulling
van het LOC.
- de heer J.W. Erisman gesproken. Hij heeft zijn boek aangeboden.
- De nieuwe voorgestelde stikstofmaatregelen zijn bij onze boeren hard binnen
gekomen. De boeren zijn van mening dat hun aandeel in de stikstofuitstoot beperkter is
dan wordt aan gegeven. Burgemeester heeft aangegeven dat eerst duidelijk moet
worden hoe het allemaal zit en of al wel rekening is gehouden met de
transitiemaatregelen die de boeren hebben afgesproken en die in uitvoering zijn.
- OMF-muziek festival. Mooi evenement en goed bezocht. Zowel op buiten- als in
binnen locaties.
Wethouder Hagen:
- overleg VFG financiën. De financieel expert van VFG heeft de portefeuillehouders
bijgepraat over de meicirculaire. Tot en met 2025 is er een extra uitkering in het
vooruitzicht. Vanaf 2026 is er (voor zover nu bekend) een terugval in de algemene
uitkering aangekondigd.
- Volgende week komt twee dagen (23 en 24 juni) de adviescommissie Streekwurk op
bezoek. Afgeronde projecten worden bezocht en donderdagavond 23 juni is er een
bijeenkomst, die wethouder Hagen gaat voorzitten.
Wethouder Zonneveld:
- Organische Afvalstromen; in vorige periode was wethouder Hagen de
portefeuillehouder, nu wordt dit toegevoegd aan portefeuille van wethouder Zonneveld,
er vindt wel inhoudelijke afstemming met burgemeester Van Gent (als
portefeuillehouder de polder / boeren) plaats.
- Overleg met de directeur van WPD, tezamen met burgemeester Van Gent. WPD
heeft zorgen over de vaargeul en het op diepte houden hiervan. Ook is door hem
aangegeven op welke wijze WPD met de vervanging van de huidige boten wil omgaan.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Uitnodiging 16 juli Stichting Colin Archer Memorial Race
- Reminder vakbekwaamheidsactiviteiten crisisbeheersing voor (loco)burgemeesters
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- Uitnodiging toenemend wapenbezit & drugsgebruik onder jongeren
- Expositie in Leeuwarden 4 juni t/m 30 oktober Keramiek Museum Princessehof (zie
rode map)
- Tenstoonstelling in Leeuwarden 4 juni t/m 30 oktober Keramiek Museum
Princessehof (zie rode map)
- Uitnodiging Kabelnoord afscheid Niek Geelhoed op 23 juni (zie rode map)
- Uitnodiging opening Herdershut, 26-8-22
Besluit:

- Uitnodiging 16 juli Stichting Colin Archer Memorial Race
Wethouder Zonneveld neemt de uitnodiging nog even in overweging.
- Reminder vakbekwaamheidsactiviteiten crisisbeheersing voor (loco)burgemeesters
Wethouder Hagen en Zonneveld willen graag aangemeld worden voor beide
bijeenkomsten. Eerste bijeenkomst op 7 oktober, het tweede deel graag op 18
november.
- Uitnodiging toenemend wapenbezit & drugsgebruik onder jongeren
Geen deelname vanuit onze gemeente.
- webinar VTH stelsel
Wethouder Zonneveld en burgemeester van Gent gaan nog even afstemmen met de
juridisch beleidsadviseur.
- Vereniging Sport en gemeente
Geen deelname
- Regiotafel Groningen, thema armoede
Geen deelname
- Week tegen eenzaamheid
Geen deelname
Maar wethouder Zonneveld wil op dit onderwerp wel graag doorspreken met de
coördinator Zorg en Welzijn.
- UWV masterclass
Geen deelname
- Uitnodiging opening Herdershut, 26-8-22
Wethouders Hagen en Zonneveld hiervoor aanmelden.
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